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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مطالعه مزیت رقابتی پایدار با توجه به شایستگیهای مورد نیاز کارکنان هتلها میباشد تا رقابتپذیری
هتلها را به طور مداوم تضمین کند .دیدگاه منبع محوری بر این نکته تأکید دارد که سازمانها باید توجه خود را معطوف منابع
داخلی خصوصاً منابعانسانی کنند و رویکرد عاملیتگرائی نیز بر نقشآفرینی کارکنان و تعامالت آنان درون چارچوب کنش
دارد .نوع پژوهش توسعهای/کاربردی و توصیفی/پیمایشی بوده و جمعآوری دادهها ،بر اساس پرسشنامهای متشکل از  92سؤال
و انتخاب نمونه تصادفی  360نفری از میان مدیران و کارکنان هتلهای پنج ستاره تهران انجام پذیرفت .تجزیه و تحلیل دادهها،
با استفاده از روش الگوسازی معادالت ساختاری  -در دو بخش الگوی اندازهگیری – جهت بررسی ویژگی فنی پرسشنامه و
بخش ساختاری ،جهت بررسی فرضیههای پژوهش انجام پذیرفت .یافتههای پژوهش ،حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متغیر
چارچوب کنش بر کنشگر شایسته و کنشگر شایسته بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار در اشکال نوآوری تولیدی ،فرآیندی و اداری
دارد .بر مبنای نتایج تحقیق ،میان عوامل چارچوب کنش یعنی رفاه ذهنی ،اعطای آزادی مثبت ،تسهیم دانش ،رهبری
تحولآفرین ،برابری سازمانی و تأمین قراردادهای روانشناختی با مهارتهای فردی ،بین فردی و مدیریتی و نیز شایستگی
سازمانی کارکنان ارتباط وجود دارد .ایجاد شرایط الزم برای نقشآفرینی کارکنان و تدوین آزمونهای استخدامی و استانداردهای
ارزیابی عملکرد براساس مهارتها و شایستگیهای شناسایی شده در این پژوهش به مدیران هتلهای ایران پیشنهاد میشود.

کلیدواژهها :هتل ،مزیت رقابتی پایدار ،رویکرد عاملیتگرایی ،رویکرد منبعمحوری ،شایستگی کارکنان.
 -1نویسنده مسئول،

E-Mail: b-farzin@yahoo.com
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مقدمه
بزرگترین خصوصیت و مزیت هتلهای قرن بیستویکم را باید داشتن قابلیت نوآوری و ارائه ارزش
متمایز دانست .امروزه تحوالت زیادی در صنعت هتلداری رخ داده و عرضهکنندگان این صنعت را با
فرصتها و تهدیدهای متعددی مواجه ساخته است .بدلیل پیچیدگی و عدم قطعیت نیازهای گردشگران،
پاسخگویی سریع و مناسب به این احتیاجات نیازمند روشهای خالقانه و نوآورانه است چون نوآوری تنها
روشی است که هتلها میتوانند به یک موقعیت برتر در رقابت دست یابند .پر واضح است که نوآوری
مستلزم پیشزمینههایی خواهد بود.
همواره برای اندیشمندان و دستاندرکاران حوزه مدیریت سؤال بوده که موفقیت و دستیابی به
مزیت رقابتی بیشتر در گرو توجه به ساختار بوده یا باید به منابع انسانی به عنوان عاملیتهای کنشمند
توجه شود .اگر بپذیریم که حوزة مدیریت به اتخاذ رویکرد جامع و نظاممند نیاز دارد پس برای رسیدن به
مزیت رقابتی پایدار باید در کنار طراحی ساختار سازمانی ،همزمان به نقشهای عاملین آنان توجه بشود
(هاگن.)3006 ،1
بارنی و رایت ،)1778( 3پس از مطرح شدن ایده ایجاد مزیت رقابتی پایدار توسط بارنی در سال
 ،1771به این نتیجه رسیدند که منابع انسانی قابلیت بدست آوردن مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش تمایز
را برای شرکت دارند .طبق این دیدگاه ،آن رفتارها و ویژگیهای کارکنان که هیچ ارزشی تولید نمیکنند،
فقط میتوانند منشأ ضعف رقابتی باشند .این رفتارها همانهایی هستند که مدیران منابع انسانی باید از بروز
آنان جلوگیری کنند (بارنی و رایت .)31-32 :1778 ،بنابراین مزیت رقابتی پایدار به آن دسته از مزیتها
اطالق میشود که بواسطه بهرهگیری از شایستگیهای کارکنان برای سازمان عملکرد عالی و قدرت
رقابتپذیری به ارمغان میآورد (مک ناوتن و همکاران3003 ،2؛ لیو و همکاران.)3002 ،3
از نظر آرمسترانگ )1273( 5هم سازمانها با تکیه بر سه مؤلفه میتوانند به مزیت رقابتی دست پیدا
کنند :ساختار سازمانی ،فناوری و عاملین انسانی .مشکل موارد اول و دوم ،قابلیت نسخهبرداری از مؤلفهها
است یعنی رقبا براحتی قادرند ساختار سازمان و یا فناوریهای به کار گرفته شده را تقلید کنند .ولی عامل
سوم دارای مشخصاتی نظیر بادوامی ،هوشمندی و غیرقابل نسخهبرداری است .مطالعات متعدد پژوهشگران
1. Haugen
2. Barney & Wright
3. Mcnaughton & et al
4. Liu & et al
5. Armestrang
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در دو دهه اخیر نشان می دهد که مزیت رقابتی مبتنی بر قابلیتها و شایستگیهای منابعانسانی بهترین
منشاء ایجاد تمایز و خلق ارزشاند ،چون سطح مشارکت متعهدانه کارکنان یکی از مهمترین شاخصها در
خصوص میزان احتمال موفقیت عالی سازمان و تحقق اهداف و بیانیه مأموریت کسبوکار است (مار،1
 .)222:1273از این رو ،انتخاب این رویکرد جهت تحلیل و بررسی منشاء مزیت رقابتی ،روشی آزموده و
مطمئن است (حکاک و رحیمی.)368 :1273 ،
مدیران هتلها بایستی به بُعد انسانی خدمات به اندازه بعد فیزیکی توجه نمایند چون برای رسیدن
به مقاصد و اهداف سازمان به انجام صحیح مسئولیت و وظایف کارکنان خود وابسته هستند ،ولی کارکنان
هم انتظار دارند که سرپرستان در رسیدن به اهداف شغلی ،آنها را حمایت و یاری کرده و رضایتشان را
جلب کنند.
برای تکمیل فرآیند خدماترسانی تمام بخشهای پازل هتل یعنی سازمان ،کارمند و مهمان باید در کنار
یکدیگر نقش خود را بدرستی ایفا کرده و هیچیک مورد بیتوجهی قرار نگیرد (مار ،1273 ،اوکاس و
سوک 3015 ،3و سوبایح .)3015 ،2بنابراین سازمانهای مهمانپذیر باید متوجه باشند که کارکنان آنها به
اندازه مهمانان باارزش هستند و بدون آنها کارها احتماالً شکست میخورند .اگر کسی برای انجام کار
وجود نداشته باشد ،کار انجام نمیشود ،هیچ ارزشی تولید نمیشود ،هیچ مهمانی نمیآید و یک هتل
دربهای خود را باید تخته کند.
در این پژوهش سعی خواهد شد تا الگویی بر پایه رویکردهای منبعمحوری و عاملیتگرائی مطرح
شود تا هتل ها بتوانند با استفاده از این الگو ،منابع انسانی خود را بدرستی مدیریت کرده و ارزشی پایدار و
تخصصی را با شکوفا کردن استعدادها و شایستگیهای آنان تولید و روانه بازار کنند و برای دستیابی به این
هدف در پی پاسخگوئی به این سؤال میباشد« :براساس رویکردهای عاملیتگرائی و منبعمحوری چه
عوامل و روابطی موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار در هتلها میشود؟»
مبانی نظری
عاملیت 3از مفاهیم اساسی در دانش جامعهشناسی است که گاه معادل خرد و گاه برابر با مفهوم کنش و
بیشتر بر ای توضیح اعمالی به کار گرفته میشود که معموالً عامل انسانی همراه با نیت و قصد آنها را انجام

1. Marr
2. O'Cass & Sok
3. Sobaih
4. Agency
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میدهد (باتامور و آوتویت .)1273 ،1در تعریفی دیگر گفته شده که عاملیت عبارت است از جریانی از
مداخلههای سببی واقعی یا تأملی موجودات مادی در فرایند جاری رویدادها در جهان .عاملیت به
رویدادهایی مربوط میشود که فرد مسبب آنهاست؛ به این معنا که فرد میتوانست در هر مرحله از جریان
کردار ،به گونهای دیگر عمل کند (گیدنز .)63:1283 ،3بنابراین انسانها موجودات تعیینشده یا وادار شده
نیستند ،بلکه قادرند به گزینشهای یگانه و مستقلی دست پیدا کنند .وانگهی ،آنان قادرند زندگی منحصر به
فرد خود را ترتیب داده و سبک ویژهای را برای خودشان برگزینند (ریتزر.)1272 ،2
نظریة ساختیابی یا ساختاربندی ،3که توسط آنتونی گیدنز ارائه گردید رهنمودهای مناسبی را برای
تحلیل سازمان و نیز عاملیت منابعانسانی فراهم میآورد .گیدنز در نظریة ساختیابی این ادعای کلگرایانه
را رد میکند که ساختارها ،نظامهای هنجارمند و یکپارچهای هستند که خارج از زمان و بعنوان
واقعیتهای جمعی وجود دارند (ژوآس .)1789 ،5طبق نظر گیدنز ( )1783انسانها این قابلیت را دارند که
در رو ابط از پیش موجود یا مسیر رویدادها تمایز ایجاد کنند .به تعبیری کنش عامل ،نتایج قابل تغییری را
در سطوح روابط چند فاعلی معرفی میکند .او به نوعی عاملیت را داشتن اختیار میداند .به عالوه ،او
عاملیت را در سازمان زندگی جمعی جای میدهد ،شیوهای که موجب شده تا شخص در محیط زندگی
خود دارای قابلیت آزادی و کنش مستقل باشد (گیدنز.)1771 ،
در میان کسانی که از دیدگاه عاملیتگرائی و کنش متقابل کارکنان به منزله مبنای تحلیل سازمانی
طرفداری میکنند نام دیوید سیلورمن از همه شاخصتر است .سیلورمن مطرح میکند که رهیافت سیستمی
آنگونه که در سازمان به کار میرود مشکالت منطقی جدی دارد ،خصوصاً در آن پیشفرض که میگوئد
سازمانها همانند نظامها نیازهایی دارند و خودتنظیم هستند .او یادآوری میکند که نسبت دادن این
ویژگیها به سازمان غیر از اینکه ابزاری اکتشافی است مستلزم چیزانگاری سازمان میباشد ،فرآیندی که
براساس آن به مفاهیم قدرت تفکر و عمل اعطا میشود (بوریل و مورگان.)1275 ،6
رویکرد عاملیتگرا (چارچوب کنش) انسان را موجود آزادی میداند که در پی تعامل با محیط
اطراف ،دنیای خود را ترسیم میسازد .با تلفیق این رویکرد در محیط داخلی سازمان به این نتایج میرسیم
که کارکنان نیز باید آزادی عمل مناسبی داشته و باید امکانات الزم را برای کنش موثر در اختیار آنها
1. Bottomore & Outhwaite
2. Giddens
3. Ritzer
4. Construction theory
5. Joas
6. Burrell & Morgan
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گذاشت .در صورتیکه به کارکنان سازمان به چشم یک کنشگر و نه کارمند نگاه شود ،آنها خواهان کشف
موضوعات جدید شده و ایدهها و افکار خود را براحتی به نوآوری سازمانی تبدیل میکنند .در حالیکه
سازمانهای مهمان پذیر برای جلب رضایت مهمانان وابسته به انجام مسئولیت صحیح از طرف کارکنان
خود هستند ،آنها نیز انتظار دارند که سرپرستان در رسیدن به اهداف مسیر شغلی آنها را حمایت و یاری
کنند .در این پژوهش شش شاخص برای چارچوب کنش انتخاب شدهاند که توضیحات آنان بدین شرح
میباشد:
 )1رفاه ذهنی1؛ داشتن رضایت و شادکامی در محیط کار ،به دالیلی چون (کواچ .1 :)1789 ،3وجود
شرایط کاری مناسب .3 ،وجود فرصت برای ارتقاء و پیشرفت در شغل .2 ،حقوق مناسب.3 ،
امنیت شغلی .5 ،شغل جذاب و جالب .6 ،وجود مقررات هوشمندانه .9 ،وفاداری مدیران نسبت
به کارکنان .8 ،قدردانی از کارکنان .7 ،اهمیت قائل شدن برای کارکنان .10 ،کمک دلسوزانه برای
حل مشکالت کارکنان (بریتر 2و همکاران.)3003 ،
 )3اعطای آزادی مثبت3؛ اختیار و خودمختاری در برنامهریزی و انجام کارها برای کشف و
جستجوی ایدههای جدید ،در مواردی چون .1 :اجازه به کارکنان برای کشف و امتحان
روشهای جدید  .3کنترل بر محیط پیرامون و برنامهریزی برای انجام کار و  .2حق اظهار نظر
(هاردره و ریو.)3007 ،5
 )2تسهیم دانش6؛ تسهیم دانش عبارت است از فعالیت انتقال و توزیع دانش از یک شخص ،گروه یا
سازمان به شخص ،گروه یا سازمان دیگر ،شامل (کابررا و همکاران .1 :)3006 ،9آگاهی :بررسی
دانش موجود در سازمان .3 ،تولید :اولویتبندی و تولید دانش مورد نیاز و  .2دسترسی :دسترسی
آسان افراد به منابع اطالعاتی (رستگار و مقصودی.)1275 ،

1. Subjective Well-being
2. Kovach
3. Breiter & et. al
4. Positive Freedom
5. Hardre & Reeve
6. Knowledge Sharing
7. Cabrera & et. al
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 )3سبک رهبری1؛ بهترین نوع رهبری برای افزایش تعهد سازمانی و افزایش عملکرد براساس سه
نوع سبک رهبری باس و آویلیو :)1775( 3رهبری تحولآفرین ،رهبری مبادلهای و رهبری بی
بندوبار (فرزانه و همکاران.)1275 ،
 )5برابری سازمانی2؛ عدمتبعیض در میان کارکنان به دالیل غیرحرفهای ،بدالیلی چون (فیلیپ،3
 .1 :)3006سن -3 ،جنسیت -2 ،قومیت و  -3ناتوانی جسمی (آلبرت و همکاران 3011 ،5و
اندریسن و همکاران.)3013 ،6
 )6تأمین قراردادهای روانشناختی9؛ یک باور فردی نسبت به شرایط و ضوابط روابط متقابل میان
یک فرد و گروه دیگر ،شامل (روسیو .1 : )3000 ،عمل کارفرما به وعدههای خود و  .3صداقت
در گفتار و رفتار کارفرمایان نسبت به وعدههای داده شده (محمدی مقدم.)1271 ،
کاربرد مدلهای شایستگی کارکنان برای تعریف معیارها و انتظارات از یک شغل در اواخر دهه
 1780و اویل  1770بسیار رواج یافتند .برخی از پژوهشگران شایستگی را ترکیب دانش و مهارت دانسته و
برخی دیگر توانایی و نگرش را هم به این ترکیب افزوده اند .کتز )1793( 8مهارتهای الزم را برای
مدیران اثربخش در سه حوزه مقولهبندی میکند :فنی ،انسانی و ادراکی (مفهومی) .اسپنسر و

اسپنسر7

( )1772پنج سطح مختلف از شایستگیها را معرفی میکنند :انگیزه ،صفات ،تصور از خود ،دانش و
مهارت .مدل دامنه یا حوزه ی شایستگی سندویث )1772( 10هم در ارزیابی شایستگی به طور گسترده
استفاده میشود .کنشگران یا همان کارکنان و منابع انسانی (در ادامه پژوهش از واژه کنشگر به جای
کارکنان استفاده میشود) در صورت دارا نبودن شایستگیها و مهارتهای محوری فقط هزینههای ثابتی
هستند که سازمان حقوق آنان را پرداخت میکند.
مهارتهای مورد نیاز کنشگر شایسته ،پس از بررسی و مطالعه آراء نظریهپردازان مختلف درباره
شایستگیهای مورد نیاز در هتلها ،در چهار بُعد انتخاب شدند :مهارتهای فردی ،بینفردی ،مدیریتی و
1. Leadership Style
2. Bass & Avolio
3. Organizational Equality
4 . Philip
5. Albert & et. al
6. Andriessen & et. al
7. Psychological Contracts
8. Katz
9. Spencer & Spenser
10. Sandwith
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شایستگی سازمانی .هریک از این ابعاد مجموعهای از مهارتها و شایستگیها را شامل میشوند که هریک
از کنشگران برای ارائه عملکرد عالی به آن نیاز دارند .مجموعه این مهارتها در جدول  1دستهبندی
شدهاند:
جدول  .1ویژگیهای کنشگر شایسته
مفهوم

ابعاد
مهارتهای فردی

مؤلفهها
 )1انعطافپذیری در محیط کار؛  )3هوش هیجانی (توانایی کنترل

& Chung, K. (2000), Youngmi,

احساسات)؛  )2مثبت اندیشی؛  )3توانایی و عالقه به یادگیری؛ )5

& Hyejung (2014), Chang Y.,

تفکر خالقانه؛  )6پیشگامی در کارها؛  )9زیبایی و ظاهر فیزیکی.

کنشگر شایسته

مهارتهای بینفردی

منابع

Yeh, C. (2002).

 )8رفتار مؤدبانه و احترام آمیز؛  )7داشتن صداقت در گفتار و عمل؛

Weber, M. & et al. (2010),

 )10ایجاد رابطه و شبکهسازی با دیگران؛  )11تمایل به کار تیمی؛

Hwee, H. T. & Augustine, Lim

 )13آگاهی به فرهنگ و زبان کشورهای مختلف؛  )12مخاطب فعال.

)(2009

 )13کنترل شرایط پیچیده و حساس؛  )15قدرت تحلیل رفتار
مهارتهای مدیریتی

دیگران؛  )16کمک به توسعه و پیشرفت دیگران؛  )19داشتن
مهارتهای مذاکره؛  )18انجام همزمان چند کار در شرایط پر

Weber, M. & et al. (2010),
Jordan, S. & et al. (2017),
)Slatten & Mehmetoglu (2015

استرس؛  )17مدیریت زمان؛  )30سابقه شغلی مرتبط.
 )31داشتن اهداف و چشمانداز مشترک با سازمان؛  )33توجه به
شایستگیهای

کیفیت ،دقت و نظم در سازمان؛  )32تمایل به انجام کار طوالنیمدت

سازمانی

در صورت نیاز؛  )33مشتری مداری؛  )35آگاهی و وفاداری نسبت

Chung-Herrera, B. G. & et al
(2003), Bagri & et al (2010),
)Nam, J. & Et al. (2011

به برند و ارزشهای سازمانی.

منبع :یافتههای پژوهش

نظریه مزیت رقابتی به شکل منظم و منسجم ،از آغاز دهه  ،1760جهت تبیین اثر محیط بیرون بر
راهبرد بنگاه در دانشگاه هاروارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (حاجی حسینی و نورزاد.)32:1272 ،
دی 1در سال  1783به مفهوم مزیت رقابتی پایدار اشاره کرد ،ولی اصطالح مزیت رقابتی پایدار به شکل
جدی در سال  1783توسط پورتر 2مطرح شد ولی مشخصترین تعریف از این مفهوم توسط شخصی به
نام بارنی )1771( 2ارائه گردید (حکاک و رحیمی.)1273 ،
طبق نظر بارنی بنگاه زمانی دارای مزیت رقابتی پایدار است که یک راهبرد خلق ارزش را به طور
غیر همزمان با رقبای بالقوه و موجود اعمال کند به گونهای که بنگاههای دیگر قادر به نسخهبرداری از
فواید این راهبرد نباشند (راسخی و ذبیحی لهرمی .)26:1289 ،استدالل بارنی در نظریه منبع محور این
1. Day
2. Porter
3. Barney
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است که مزایای رقابتی ،منابع ناهمگن و متمایز یک شرکت هستند (ویراواردنا .)3002 ،1منابع سازمان
شامل همه داراییها ،قابلیتها ،فرآیندهای سازمانی ،مشخصهها و ویژگیهای سازمان ،اطالعات و دانش
تحت کنترل سازمان می باشند که سازمان را قادر به تدوین و اجرای راهبردهایی برای بهبود کارایی و
اثربخشیاش میکنند .البته منابع موجود سازمان به لحاظ سهمی که در خلق ارزش ایفا می کنند ،در یک
مرتبه قرار ندارند (سپهوند و همکاران.)181 :1273 ،
بدلیل آنکه کیفیت و خدمات مواردی هستند که مشتریان انتظار همیشگی برای آن دارند و
کپیبرداری و تقلید از آنها برای رقبا آسان است ،آنها به ندرت برای مزیت رقابتی مناسب هستند و
سرعت زیاد تغییر بازار خود دلیلی برای این مطلب است .از جمله موارد باارزش و دشوار برای تقلید،
فرایندهای سریع ،تولیدات خالقانه و توسعه فرایند است .با اینحال برای کسب مزیت رقابتی پایدار ،یک
کسبوکار باید یادگیری بازار محور را درون فرهنگ سازمانی خودش ترکیب کند (اسالتر.)86 :1776 ،3
بارنی و رایت در سال  1778با ارائه مقالهای به این نتیجه رسیدند که کارکنان از اصلیترین منابع خلق
ارزش و ایجادکننده مزیت رقابتی پایدار در سازمانها هستند البته توجه به یادگیری و نوآوری مسیر
سازمان را برای رسیدن مزیت رقابتی پایدار هموار میکند .سازمانها با ایجاد شرایط یادگیری و توجه به
نوآوری فرایندی و تولیدی قادر خواهند بود که در مقابل رقبا به مزیت رقابتی پایدار دست پیدا کنند .با
توجه به موارد فوقالذکر و اهداف پژوهش ،ابعاد مزیت رقابتی در صنعت هتلداری اینگونه تعیین گردید:
 )1نوآوری تولیدی3؛ نوآوری تولیدی فراهم کننده ابزاری برای تولید محصوالت جدید است ،مواردی
چون :پیشتاز بودن در ارائه خدمات و محصوالت جدید ،تالش برای توسعه خدمات و محصوالت
جدید در قالب آموزش افراد سازمان ،و توسعه کاالها و خدمات برای مشتریان جدید.
 )2نوآوری فرآیندی4؛ نوآوری فرآیندی ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفهجویی در
هزینهها فراهم میآورد ،مواردی چون :جستجوی روشهای جدید انجام کار ،پیشتاز بودن در انجام
روشهای جدید کار ،و بهبود روشهای انجام کار برای کاهش هزینهها و حفظ کیفیت.
1. Weerawardena
2. Slater
3. Product Innovation
4 . Process Innovation
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 )3نوآوری اداری1؛ نوآوری اداری به رویهها ،سیاستها و اشکال سازمانی جدید اشاره دارد ،مواردی
چون :جستجوی رویهها ،سیاستها و اشکال سازمانی جدید و پیشتاز بودن در بکارگیری رویهها،
سیاستها و اشکال سازمانی جدید (جیمنز جیمنز و همکاران ،2002 ،2اوجاسلو 2002 ،3و چوپانی،
.)1330
وضعیت منابعانسانی در صنعت مهمانپذیری و بخش هتلداری
با وجود اینکه پژوهشهای بسیاری رفتار مدیران و رهبران را در کارخانههای تولیدی می سنجند،
ضروریست که این روابط در حوزه مهمانپذیری/هتلداری به سه دلیل آزمون شود:
افزایش اختیار کارکنان برای خدماترسانی عالی به مشتریان مهم است.
تضمین اینکه کارکنان با اختیار کار انجام میدهند ،ضروریست که آنها احساس کنند که از نظر
روانشناختی توانمند شده اند.
رفتار رهبران برای افزایش انگیزش کارکنان بااهمیت است (ناماسوایام و همکاران.)90-91 :3013،3
کارکنان داراییهای کلیدی سازمانهای خدماتی هستند و برای تضمین بقا و رشد سازمان باید
پرورش داده شوند .کیفیت خدمات ارائه شده در سازمانهای مهمانپذیری فقط وابسته به مهارت کارکنان
نمیشود بلکه وابسته به نگرش و نحوه رفتار با آنها نیز میشود .کیپ و میهو )1777( 5در بررسی خود از
موضوع مهارتها در صنعت گردشگری و مهمانپذیری ،معتقدند کارکنان این صنعت با مسائلی از این
قبیل مواجه اند:
ارائه مشاغل به زنان و اقلیت های قومی در شرایط عملیاتی سطح پایین؛
ضعف یا عدم وجود ساختارهای شغلی و استفاده از روش استخدام فصلی و موردی؛
اتکای بیش از اندازه بر روشهای استخدام غیررسمی؛ و
کمبود یا عدم وجود شواهدی مبنی بر تمرینهای خوب برای کارکنان یا مدیریت منابعانسانی
(تاجزاده.)33:1273 ،
1. Administrative Innovation
2. Jimenez-Jimenez & et. al
3. Ojasalo
4. Namasivayam & et al
5. Keep & Mayhew
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مسائل مرتبط با منابعانسانی در صنعت مهمانپذیری به بخشهای مختلفی قابل تقسیمبندی هستند
که در ادامه به تعداد محدودی از آنها اشاره میشود:
الف) شرایط غیراجتماعی کار :در محیط تجارت رقابتی امروز ،هنوز با مشکل رویههای ضعیف
مدیریت منابعانسانی در صنعت گردشگری و مهمانپذیری روبرو هستیم ،به طور مثال :تقاضای شدید
شغل ،عدم امنیت شغل ،ساعتهای کار غیراجتماعی و پرداخت کم .حقایق نشان میدهند که کارکنان
پیشخوان ،یعنی افراد دارای تعامل چهره به چهره و صدا به صدا با مشتریان ،برای ایجاد تعادل میان کار
و خانواده با مشکل مواجه هستند (کاراتپه و کیلیک.)369:3015 ،1
ب) تبعیض جنسی :نابرابری و تبعیض جنسی در بازار کار یک خصیصه ساختاری میباشد که
البته در سالهای اخیر از میزان آن کاسته شده است .یکی از شاخصهای اصلی نابرابری در اشتغال زنان
و پایگاه شغلی در کشورهای صنعتی ،شکاف پرداخت است .مطالعات بسیاری در حوزه گردشگری
وجود دارند که تبعیض پرداخت را تأیید میکنند .همچنین زنان عموماً در سطوح پایین سازمانی اشتغال
دارند (سانچز و همکاران.)329:3015 ،3
ج) شرایط استخدام :تصمیمات استخدامی کارکنان تا حد زیادی منوط به ادراک و قضاوت ذهنی
استخدامکنندگان در مورد ویژگیها و شایستگیهای متقاضیان است .به جهت کنترل تصمیمات اشتباه
استخدامی مسئوالن ،اتحادیه اروپا قوانین حقوقی را برای جلوگیری از تبعیض به دالیل جنسیت ،نژاد،
رنگ پوست ،قومیت ،ژِن ،زبان ،مذهب ،عقاید سیاسی ،عضویت در اقلیت ملی ،اموال ،تولد ،معلولیت،
سن و جهتگیری جنسی تصویب کرده است (یاپ و همکاران.)125:3015 ،2
پیشینه پژوهش
در مطالعات خارجی ،نیکولز و همکاران )3019( 3در مقاله خود با استفاده از الگوی عاملیتگرا به این
نتیجه رسیدند که بدلیل پیچیدگی نظام گردشگری ،رویکردهای سنتی که دارای سکون ،تجانس و خطی

1. Karatepe & Kilic
2. Sanchez & et al
3. Yap & et al
4. Nicholls & et al
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بودن هستند قادر به پاسخگوئی به روندهای فعلی و آینده نمیباشند و استفاده از روش عاملیتگرائی ،به
دلیل انعطافپذیری ،به عنوان یک جایگزین برای روشهای پیشین توصیه میشود.
بریتر و همکاران )3003( 1با استفاده از الگوی ده عاملی کواچ و مطالعه بر روی  157کارمند هتل،
به این نتایج رسیدند که پرداخت حقوق مناسب و امنیت شغلی جزو انگیزانندههای اصلی در شغل هستند
و نظرات کارمندان زن و مرد در مورد میزان اهمیت این عوامل انگیزشی بسیار مشابه است .اسالتن و
مهمت اوغلو )3015( 3در بررسی خود از کارکنان صفوف مقدم صنعت مهمانپذیری ،دو عامل رهبری
تحولی و خالقیت ادراکی را برای ایجاد رفتار نوآورانه مهم تشخیص دادند .اولین منبع در تحریک نوآوری،
خالقیت ادراکی است .افراد منبع اصلی برای هر ایده جدید هستند .دومین منبع مهم یعنی رهبران سازمان،
زمینههای کاری را تعریف و شکل میدهند ،و از این طریق در ایجاد نوآوری سهم عمدهای دارند .چئونگ
و همکاران )3013( 2نیز با مطالعه صنعت هتلداری عقیده پیدا کردند که توجه به مدیریت درونی در مرکز
توسعه برند وجود ندارد .هتلهای درجه یک از طریق آموزش کارکنان به یک مزیت رقابتی ویژه دست
پیدا کرده و از انتظارات مشتریان فراتر میروند.
ماگنینی )3008( 3برای تقویت تسهیم دانش در سطح مدیریت ،هتلهای بینالمللی سرمایه

مشترک5

را معرفی نمود .سرمایه مشترک یا معامله مشترک ،شکل رایج برای شرکتهای بینالمللی هتلداری است.
برای باالتر رفتن عملکرد کلی تمامی هتلها ،آنها باید به تسهیم دانش در اختیار خود با یکدیگر بپردازند.
لئونیدو و همکاران )3012( 6دو عامل منابع و قابلیتها را در راهبردهای بازاریابی محیطی میان هتلهای
یونان مهم میدانند .محققین بعد از بررسی اطالعات  153هتل به این نتیجه رسیدند که در اختیار داشتن
منابع مناسب قادر به تأثیرگذاری بر راهبردهای بازاریابی سبز است.
بریتر و همکاران )3003( 9با استفاده از مدل ده عاملی کواچ و مطالعه بر روی  157کارمند هتل ،به
این نتایج رسیدند که پرداخت حقوق مناسب و امنیت شغلی جزو انگیزانندههای اصلی در شغل هستند و
1. Breiter & et al
2. Slatten & Mehmetoglu
3. Cheung & et al
4. Magnini
5. International hotel joint ventures
6. Leonidou & Et al
7. Breiter & Et al
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کارمندان زن و مرد در این مورد نظر مشابه دارند .باگری و همکاران ،)3010( 1نقش مدیریت منابعانسانی
را در ایجاد رابطه موفق بین کارکنان و سازمان مهم میدانند .آن ها در این مطالعه به بررسی فعالیتهای
منابعانسانی در هتلهای کشور هند پرداختند .نتایج بدست آمده حاکی از وجود شکاف میان مهارتهای
کارکنان جدید با سطح انتظار هتل است.
در مطالعات داخلی ،حقیقی کفاش و باقری ( )1271در مورد رابطه کیفیت خدمات و وفاداری
مشتریان هتل به این نتیجه رسیدند که هتلهای چهار ستاره واقع در شهر شیراز تالش بیشتری در جهت
بهبود کیفیت خدمات خود به ویژه در مورد ابعاد پاسخگویی ،اطمینان ،اعتبار ،و همدلی انجام میدهند (این
ابعاد رابطه مستقیم و قوی با ابعاد سهگانه وفاداری مشتری دارند( .نتایج مطالعه دهدشتی شاهرخ و
همکاران ( )1271از شرکت سرمایهگذاری هتلهای پارس نشان داد که این هتلها با مشکل یافتن یک
جایگاه مناسب در ذهن مصرفکنندگان مواجه هستند و مسئولین آنها براین باورند که برند آنها برای افراد
شناخته شده نیست و افراد ارزش زیادی برای برند این هتلها قائل نیستند .همچنین این شرکت با ضعف
برند داخلی مبتنی بر فعالیت کارکنان نیز روبرو می باشد.
رکنالدینافتخاری و همکاران ( )1275به بررسی ابعاد کارآفرینی در هتلها پرداختند و نتایج
پژوهش آنان نشان داد که هتلها به فعالیتهای خود در حوزه اجتماعی توجهی ندارند بنابراین آنها قبل
از پرداختن به مقوله سودآوری باید یک گام به عقبتر برداشته و آگاهیها را نسبت به مسئولیت اجتماعی
باالتر ببرند .شفیعا و سیدنقوی ( )1279با مطالعه هتلهای شهر تهران به این نتایج رسیدند که برندسازی
داخلی صرفاً یک اقدام آموزشی نیست ،بلکه فعالیتی مدیریتی است که ابعاد کنترل ،سازماندهی و نظارت
آن به طور پیوسته و مستمر با توجه به برنامههای برند تنظیم شده است و چیدمان کارها با توجه به
انگیزش و حس و حال خوب کارکنان ،اتمسفر مطلوب یا فرهنگ سازمانی برندمحورشده را تشویق
میکند.
حاجیپور و مؤمنی ( )1289در مقاله خود با نام بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع
سازمان و مزیت رقابتی پایدار ،با مطالعه یکی از شرکت های ایرانی در مورد وضعیت مزیت رقابتی پایدار
1. Bagri & Et al
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به این نتیجه رسیده اند که این شرکت باید برنامههای خود را در جهت استفاده از این رویهها و ساختار در
جهت کارآمدی شرکت تنظیم نماید تا به مزیت رقابتی پایدار دست یابد.
مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش با توجه به عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی پایدار در صنعت هتلداری ،براساس
رویکردهای منبع محوری و عاملیت گرایی بررسی شده در ادبیات نظری ،بدین شرح می باشند:

شکل  .8الگوی مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش

 )1عوامل شاخص چارچوب کنش مبتنی بر رویکرد عاملیتگرائی (رفاه ذهنی ،اعطاء آزادی مثبت،
تسهیم دانش ،سبک رهبری ،برابری سازمانی و تأمین قراردادهای روانشناختی) بر ابعاد کنشگر
شایسته مبتنی بر رویکرد منبعمحوری (مهارتهای فردی ،بینفردی ،مدیریتی و شایستگیهای
سازمانی) تأثیر دارند.
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 )3ابعاد کنشگر شایسته بر عوامل شاخص مزیت رقابتی پایدار (نوآوری تولیدی ،فرآیندی و اداری)
تأثیر دارند.
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از جهت جمعآوری دادهها در زمره پژوهشهای پیمایشی قرار
دارد .برای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع از منابع کتابخانهای ،مقاالت و
پایگاههای علمی استفاده شد و پس از شناسایی ابعاد و مؤلفههای چارچوب کنش و نوآوری سازمانی،
پرسشنامههای هریک مبتنی بر طیف پنج گزینهای لیکرت (از کامالً مخالف تا کامالً موافق) طراحی گردید.
پرسشنامه مرکب از  92سؤال است که  35سؤال برای ویژگیهای کنشگر شایسته 33 ،سؤال برای بررسی
عوامل چارچوب کنش و شش سؤال برای عوامل مزیت رقابتی پایدار طراحی شده است.
با توجه به هدف این پژوهش که عوامل و روابط اصلی ایجاد نوآوری سازمانی در بخش هتلداری
ایران میباشد ،جامعه آماری  800نفره از مدیران و کارکنان (بخشهای خانهداری ،مهندسی ،مجموعه
فرانت آفیس ،1مدیریت اجرائی ،بازاریابی و حراست) هتلهای پنج ستاره در شهر تهران انتخاب شدند.
روش نمونهگیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه الزم جهت بررسی با استفاده از جدول مورگان 360
نفر به دست آمد.
در این پژوهش ،به منظور سنجش پایایی از ضرایب همبستگی ترکیبی 3و آلفای کرونباخ 2استفاده
شد که در صورت مناسب بودن این ضرایب ،می توان گفت که پرسشنامه پژوهش از پایایی مناسبی
برخوردار است .به منظور ارزیابی روایی پرسشنامه ،از معیار میانگین واریانس استخراج شده ()AVI
استفاده شد که نتایج این معیارها در جدول نشان داده شده است .مقدار مالک برای سطح قبولی ،AVI
باالتر از  0/5و آلفای کرونباخ و همبستگی ترکیبی ،باالتر از  0/9خوب ،باالتر از  0/5مناسب و زیر 0/5
ضعیف میباشد (جدول .)3

1. Front Office
2. Composite Reliability
3. Cronbach's Alpha
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جدول .3سنجش پایایی و روایی سازههای پژوهش
متغیرها

میانگین واریانس

همبستگی ترکیبی

آلفای کورنباخ

رفاه ذهنی

0/53

0/87

0/86

آزادی مثبت

0/53

0/83

0/97

تسهیم دانش

0/50

0/97

0/66

سبک رهبری

0/59

0/83

0/95

برابری سازمانی

0/58

0/89

0/83

تأمین روانشناختی

0/53

0/81

0/67

مهارت فردی

0/53

0/88

0/85

مهارتهای بین فردی

0/59

0/86

0/81

مهارتهای مدیریتی

0/59

0/70

0/89

شایستگیهای سازمانی

0/52

0/85

0/98

نوآوری تولیدی

0/85

0/73

0/82

نوآوری فرایندی

0/80

0/87

0/96

نوآوری اداری

0/83

0/70

0/97

استخراج شده

یافتههای پژوهش
برای بررسی نرمال بودن مؤلفههای الگو از آزمون کالموگروف اسمیرنوف استفاده شد و چون آماره  zاین
آزمون در سطح کوچک تر  0/01معنیدار بود و مقادیر تمامی متغیرها بین بازه  +1/76و  -1/76قرار
داشتند در نتیجه توزیع صفات در بین نمونه با توزیع آن در جامعه نرمال بوده و تفاوت معنیداری میان
فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار وجود نداشت.
در این پژوهش با توجه به اینکه ابعاد پژوهش از قبل مشخص شده بودند با استفاده از چرخش
واریماکس و تنظیم عوامل به صورت پیشفرض به عدد  10و با استفاده از روش مؤلفههای اصلی تحلیل
عاملی انجام گرفت .آزمون  KMOبرای این تحلیل  0/73بدست آمد که باالتر از  0/5بوده و نمایانگر
کفایت نمونهگیری و درجه تناسب دادهها برای اجرای تحلیل عاملی است .همچنین آزمون کرویت بارتلت
که نشان دهندهی همبستگی دادههای ماتریس است نیز با ضریب اهمیت  0/0001مورد تأیید قرار گرفت.
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جدول .2نتایج شاخص  KMOو آزمون بارتلت
1/342

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

5361/125

Approx. Chi-Square

911

df

1/111

Sig.

Bartlett's Test of Sphericity

در ادامه ابعاد شاخصهای مختلف براساس مقدار میانگین و انحراف استاندارد رتبهبندی شده و تعدادی
از مؤلفهها و شاخصها حذف شدند .سبکهای رهبری مبادلهگرا و بی بندوبار با توجه به مقدار پایین
فراوانی حذف شده و رهبری تحولآفرین بعنوان سبک رهبری مناسب در این مطالعه انتخاب گردید .در
مورد مؤلفههای کنشگر شایسته ،مهارت ایجاد رابطه از مهارتهای بین فردی حذف گردید.
ضریب مسیر یا بتا نشان دهنده شدت و نوع رابطه بین دو متغیر پنهان است و عددی بین  -1تا +1
دارد و اگر برابر صفر شود نشان دهندهی نبود رابطهی خطی میان میان دو متغیر پنهان است ،درکل این
ضریب همبستگی میان دو متغیر پنهان را نشان میدهد .با توجه به مقادیر ضریب مسیر باالی  ،0/2تمامی
روابط موجود در الگوی پژوهش پذیرفته شدند.
ضریب تعیین نشان میدهد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین
میشود .این معیار برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری به
کار رفته و بیانگر تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا است .سه مقدار  0/22 ،0/17و  0/69را بعنوان
مالکی برای ضعیف ،متوسط و قوی ضریب تعیین و زیاد بودن مقدار آن را نشان از برازش بهتر مدل
معرفی میکنند .با توجه به اینکه مقدار ضریب تعیین برای همه سازهها باالتر از  0/90بودند در نتیجه
مناسب بودن برازش مدل ساختاری تائید میشود و در مجموع میتوانند بیشتر تغییرات متغیر وابسته را
پیشبینی کنند.
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شکل  .3ضرایب مسیر و ضرایب تعیین الگوی پژوهش

شکل .2ضرایب معناداری الگوی پژوهش
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در صورتی که مقادیر  tاز  1/76بیشتر باشند بیانگر صحت رابطه میان سازهها و در نتیجه تائید
فرضیههای پژوهش در سطح  75درصد است .با توجه به اینکه تمام اعداد واقع بر مسیرها باالتر از 1/76
هستند مناسب بودن مدل ساختاری و فرضیه پژوهش تائید میشود .با توجه به مقدار ضرایب معناداری
بدست آمده برای مسیرهای بین متغیرها ،فرضیههای پژوهش تائید میشوند:
جدول  .3بررسی فرضیهها براساس مقدار ضرایب مسیر و معناداری
تأثیرات

تأثیر چارچوب
کنش بر کنشگر
شایسته

تأثیر کنشگر
شایسته بر مزیت
رقابتی پایدار

ضریب

آماره

وضعیت

جهت

مسیر

T

فرضیه

رابطه

رفاه ذهنی بر مهارتهای فردی

0/61

15/65

تأیید

+

آزادی مثبت بر مهارتهای فردی

0/28

8/93

تأیید

+

آزادی مثبت بر مهارتهای بینفردی

0/33

7/79

تأیید

+

تسهیم دانش بر مهارتهای بین فردی

0/52

10/36

تأیید

+

رهبری تحولآفرین بر مهارتهای مدیریتی

0/53

13/85

تأیید

+

برابری سازمانی بر مهارتهای مدیریتی

0/27

9/98

تأیید

+

برابری سازمانی بر شایستگیهای سازمانی

0/30

9/37

تأیید

+

تأمین قراردادهای روانشناختی بر شایستگیهای سازمانی

0/53

15/66

تأیید

+

مهارت های فردی بر نوآوری تولیدی

0/50

5/81

تأیید

+

مهارتهای بین فردی بر نوآوری تولیدی

0/29

2/27

تأیید

+

مهارتهای بین فردی بر نوآوری فرایندی

0/33

5/30

تأیید

+

مهارتهای مدیریتی بر نوآوری فرایندی

0/36

6/62

تأیید

+

مهارتهای مدیریتی بر نوآوری اداری

0/51

10/83

تأیید

+

شایستگیهای سازمانی بر نوآوری اداری

0/28

8/66

تأیید

+

جهت مسیر

ضریب
تعیین
2

R

0/73

0/83

0/83

0/93

0/93

0/93

0/91

نتیجهگیری
تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که متغیر چارچوب کنش با متغیر کنشگر شایسته رابطه دارد .این بدان
معناست که حرکت سازمان به سمت ساختار سازمانی انسانمحور سبب میشود تا شایستگیهای کارکنان
(کنشگران) تقویت شود .وجود یک ساختار سازمانی (یا چارچوب کنش) دارای ویژگیهای رفاه ذهنی،
آزادی مثبت ،تسهیم دانش ،رهبری تحولآفرین ،برابری سازمانی و تأمین قراردادهای روانشناختی بر
مهارتها و شایستگیهای فردی ،بینفردی ،مدیریتی و سازمانی اثر میگذارد .نتایج این فرضیه با یافتههای
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تحقیقات بریتر و همکاران ( ،)3003آلبرت ( ،)3011اندریسن و همکاران ،)3013( ،رستگار و مقصودی
( )1275و نیز محمدی مقدم ( )1271همخوانی دارد.
همچنین تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که مهارتها و شایستگیهای کنشگر شایسته با مزیت
رقابتی پایدار یا همان نوآوری سازمانی ارتباط دارد .وجود کارکنان ماهر و شایسته در هتلها موجب
میشود تا هتلها عالوه بر حفظ مزیت رقابتی امروز به صورت خودکار محصوالت جدید و خالقانه را به
بازار معرفی کنند .نوآوری در حوزههای تولید ،فرایند و اداری با وجود کارکنان شایسته و ماهر در ابعاد
فردی ،بینفردی ،مدیریتی و سازمانی میسر میشود .این نتایج با یافتههای چانگ )3000( 1یونگمی و
هیوجانگ ،)3013( 3و چانگ-هررا )3002( 2همخوانی دارد .نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری
هم حاکی از این ا ست که عوامل مذکور در تحقیق تأثیر مثبتی بر مزیت رقابتی پایدار در صنعت هتلداری
ایران دارند و بدین ترتیب فرضیههای تحقیق در سطح  75%تائید میشوند .در ضمن نتایج رتبهبندی عوامل
نشان داد که مهارتهای ایجاد رابطه و شبکهسازی و داشتن زیبایی و ظاهر فیزیکی برای کارکنان هتلهای
ایران اهمیت چندانی نداشته و تأثیری روی یادگیری و نوآوری سازمانی ندارند.
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان اینگونه بحث و نتیجهگیری نمود که هتلهای ایران ،برای ارتقاء
خدمات و افزایش رقابت پذیری ،باید یادگیری و کسب نوآوری سازمانی را سرلوحه کار خویش قرار داده
و به منابع انسانی خود برای دستیابی به این مُهم توجه بیشتری نمایند .وجود کارکنان شایسته این مزیت را
به هتلها میدهند تا فراتر از امور جاری و روزانه حرکت کرده و محصوالت و خدمات خود را مطابق با
آخرین نیازها و تغییرات بازار یا فراتر از آن به مهمانان تحویل دهند .در مقابل ،مدیران و سرپرستان هتلها
نیز وظیفه دارند که شرایط الزم را برای پرورش و بالندگی کارکنان فراهم نموده و آنان را در تمام مسیر
شغلی مورد تفقد و دلجویی قرار دهند .مدیران هتلها باید از نگاه ماشینی به کارکنان دست برداشته و با
آنان همانند کنشگران دارای عاملیت و اختیار رفتار کنند .اگر نیازهای این کنشگران به درستی در ساختار
همان هتل رفع نشود یا آنها آنجا را ترک کرده و تمام ظرفیتهای خود را به رقبا ارزانی میدارند یا در
همانجا مانده و ظرفیتهای بیشمار خود را در راه کسب اهدافی غیر از اهداف مدنظر هتل بکار میگیرند.
با این تفاسیر این پیشنهادات به مدیران صنعت هتلداری ایران توصیه میشود:

1. Chung
2. Youngmi & Hyejung
3. Chung-Herrera & Et al
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 پیشنهاد تبدیل ساختار راکد به ساختار پویا :مدیران باید میان استانداردسازی فعالیتها و ایجادمقرارات تفکیک قائل شوند .استانداردهای شغلی دقیق ،به باال رفتن سطح عملکرد کارکنان کمک میکنند
ولی مقررات اداری از انعطافپذیری سازمان میکاهند .استعداد کارکنان در فضای کاری پویا شکوفا
میشود و عالقه آنان برای مداخله و شرکت در امور هتل باالتر میرود .مقررات خشک و محکم فضای
نوآوری و یادگیری سازمانی را از بین میبرد.
 پیشنهاد شناسایی انگیزانندههای اصلی شغلی :این موضوع حقیقت دارد که هیچ انسانی نیازهایی کامالًمشابه با دیگران ندارد ولی بعضی از نیازها برای اکثریت افراد یکسان هستند .مدیران و سرپرستان کارکنان
می توانند با برگزاری جلسات مداوم از احوالت کارکنان باخبر شوند و بعد از شناسایی دغدغههای اصلی
آنان ،برنامهریزیهای الزم را برای رفع این مشکالت عملیاتی کنند.
 پیشنهاد تقسیم منافع براساس میزان تالش :کارکنان توقع دارند که سهم هرکس از منافع شرکتبراساس میزان تالش او تعیین شود .این وظیفه بر دوش مدیران هتل است که هر فرد ،چه مرد چه زن چه
پیر چه جوان چه شهری چه روستایی ،به اندازه تالش خود از کیک منافع هتل تکهای بردارد .تمام کارکنان
دارای درک و شعور بوده و کوچکترین بیعدالتی را احساس میکنند و حتی کسانی هم که بیشتر از حق
خود سهم برمیدارند این رفتار را در صورت ارتقاء به پستهای مدیریتی ،تکرار کرده و به یک حفظ
فرهنگ سازمانی نابرابرانه کمک میکنند.
 پیشنهاد ایجاد حلقهها و تیمهای خلق ایده :محیطهای اداری در شرایط عادی برای کارکنان کسالتآورهستند و نبود روابط اجتماعی مثبت این شرایط را وخیمتر میکند .مدیران هتلها میتوانند با تقسیمبندی
کارکنان در حلقهها و تیمهای کاری یک فضای گفتمان و بحث آزاد را در محیط کار به وجود بیاورند و
میزان مشارکت درون گروهی را با اعطاء پاداش به گروههای ارائه دهنده ایدههای برتر افزایش بدهند.
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